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Benvolgudes i benvolguts,
Per indicació de l'Il·lm. Sr. David Escudé, regidor del Districte de Sant Martí, ens
complau de posar en el seu coneixement que pròximament tindrà lloc una nova
sessió del Consell de Barri de Provençals del Poblenou.
La sessió tindrà lloc dimecres 4 de novembre de 2020, a les 18 h, i es podrà
seguir a través del web del Decidim.Barcelona amb el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1. Modificació del Pla de 22@.
- Eix Paraguai-Perú.
- Carrer Puigcerdà.
- Illes al voltant de Ca l'Isidret.
- Can Ricart.
2. Creació de taula de treball de veïns i veïnes.
3. Precs i preguntes.
Restem a la vostra disposició a través del correu-e aselva@bcn.cat.
Cordialment,

Anna Selva
Secretària del Consell de Barri de Provençals del Poblenou
Barcelona, 30 d'octubre de 2020

La posada en marxa a l’Ajuntament de Barcelona del Reglament Europeu de Protecció de Dades que regula el
tractament de les dades personals de la ciutadania, ha generat una nova política de privacitat de la qual es pot trobar
més informació al web ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades.
Aquest tractament té la finalitat de “gestionar el contacte amb els ciutadans i persones interessades en participar més
activament en els actes, òrgans i processos de participació promoguts per l’Ajuntament de Barcelona” i està inscrit en el
registre que es pot trobar al web esmentat amb el codi de fitxer 050 - tractament 0181, i que proporciona la resta de
detalls relatius a la protecció de dades.
D’altra banda, el nou Reglament incorpora nous drets a la ciutadania que es poden exercir electrònicament o per carta
a les adreces de contacte incloses a l'esmentat web de protecció de dades. En especial, incorpora nous drets per tal de
donar compliment als requisits d'informació que exigeix el nou Reglament General de Protecció de Dades, l'Ajuntament
de Barcelona us facilita informació actualitzada sobre el tractament de les vostres dades personals, tractament que es
realitza per al vostre interès en conèixer i ser part de la participació ciutadana fomentada pel Districte de Sant Martí.

Donat que la legitimació d’aquest tractament es basa en el consentiment lliure i voluntari de la vostra participació,
recordem que en l’exercici d’aquests drets podreu revocar aquest consentiment, quan ho estimeu oportú, moment a
partir del qual deixaríeu de rebre les futures convocatòries.
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret d’accedir, rectificar i suprimir les vostres
dades, així com d'altres drets que marca el RGPD. Les dades es conservaran mentre no presenteu una sol·licitud de
supressió de dades o mostreu oposició a la recepció de les convocatòries indicades.
Podeu consultar informació addicional sobre la protecció de dades al web esmentat.

